
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - 
RIOSAÚDE 

COMUNICADO 
PROCESSO 09/200.487/2020 

Pregão Eletrônico: nº 0477/2020 
Informamos que foram declaradas vencedoras do certame as 
licitantes Adjudico e Homologo o resultado da licitação em favor 
das licitantes: PAULO CÉSAR AGOSTINI ORTOPEDICOS com o 
valor total de R$ 106.790,40 para os itens 2 e 4, G. A MEDICAL 
LTDA com o valor total de R$ 724.302,00 para o item 10 e 
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESEIRELI com o 
valor total de R$ 1.195.128,00 para os itens 12,13,14,15,16 e 17,  
relativos a PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE 
PREÇOS para aquisição de materiais de esterilização, listados no 
item 1 do Termo de Referência, devidamente descritos, 
caracterizados e especificados neste Edital e/ou Termo de 
Referência, na forma da lei e declaro os itens 1,3,5,6,7,8,9 e 11 
fracassados. 
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Documentação apresentada (aceitam-se cópias simples)
(  ) Currículo (  ) RG (  ) CPF (  ) Comprovante de votação (  ) Reservista (se homem)

Comprovante de Ensino:
(  )Fundamental (  )Médio (  )Técnico (  )Superior (  )Pós Graduação (  )Residência (  )Especialização (  )
Registro em Conselho

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Sr (a)_____________________________, portadora dos documentos 
Carteira de Trabalho nº, CPF nº , e Registro no Órgão nº_____________________. Fiscalizador da profissão 
nº___________________, exerce/exerceu atividade como ____________________ (registrar a função) na área 
de atuação __________________ de __/__/__ até __/__/__.

Observação:
Este documento só terá validade quando original, impresso em papel timbrado com assinatura e carimbo iden-
tificador com nome da empresa, além do nome, matrícula e cargo do responsável.

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A. - RIOSAÚDE
NOTIFICAÇÃO

À AMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
OBJETO: Descumprimento de preceitos contratuais relativamente à prestação dos serviços de radiografia e 
ultrassonografia na AP 5.2.
A RioSaúde NOTIFICA a empresa supracitada a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro 
dia útil seguinte a esta publicação - no horário de 10h às 17h - à sede da Empresa Pública de Saúde do Rio de 
janeiro S/A - RioSaúde (rua Gago Coutinho, nº 52, 5º andar - Laranjeiras), sua manifestação prestando esclareci-
mentos quanto à mora no envio de documentos necessários ao pagamento das notas fiscais de junho a setembro 
de 2020, bem como aos relatos de inconformidade na execução do serviço de radiografia e ultrassonografia de-
sempenhados na Área Programática 5.2., conforme relatado no Ofício RS/PRE/DAF/CACC/GCC nº 1000/2020.
Ressaltamos que o não cumprimento implicará na possibilidade de aplicação das sanções previstas nos 
contratos e na lei, em especial as previstas no artigo 94, do Decreto Rio 44.698/2018.

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
COMUNICADO

PROCESSO 09/200.487/2020
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 0477/2020

Informamos que foram declaradas vencedoras do certame as licitantes Adjudico e Homologo o resultado 
da licitação em favor das licitantes: PAULO CÉSAR AGOSTINI ORTOPEDICOS com o valor total de  
R$ 106.790,40 para os itens 2 e 4, G. A MEDICAL LTDA com o valor total de R$ 724.302,00 para o item 10 e 
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESEIRELI com o valor total de R$ 1.195.128,00 para os itens 
12,13,14,15,16 e 17, relativos a PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 
materiais de esterilização, listados no item 1 do Termo de Referência, devidamente descritos, caracterizados e es-
pecificados neste Edital e/ou Termo de Referência, na forma da lei e declaro os itens 1,3,5,6,7,8,9 e 11 fracassados.

EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSÁUDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, através da Coordenação de Aquisições, Contratos e 
Convênios - S/PRE/DAF/CAC com Sede à Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ, torna 
público que realizará procedimento de cotação, destinado à contratação de empresa especializada em Prestação de 
Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva dos Elevadores do Hospital Municipal Rocha Faria, em conformidade 
às especificações contidas no Termo de Referência nº 311/2020, que instrui o processo nº 09/201.588/2020.
As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência 
e anexos correspondentes ou solicitar os mesmos via e-mail através dos correios eletrônicos: cotacaoservico01.
riosaude@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.
A solicitação do Termo de Referência e seus anexos para proposta feita pessoalmente ocorrerá na sede desta 
Coordenação de Aquisições, Contratos e Convênios no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 10h às 17h.
A entrega da proposta de preços e documentações deverá ser realizada até as 11:00 horas do dia 21/12/2020, 
estritamente na forma e condições definidas no Termo de Referência.

EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSÁUDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, através da Coordenação de Aquisições, Contratos 
e Convênios - S/PRE/DAF/CAC com Sede à Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ, 
torna público que realizará procedimento de cotação, destinado à contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços Contínuos de Fornecimento de Alimentação Hospitalar, para atender ao Hospital Municipal 
Ronaldo Gazolla, em conformidade às especificações contidas no Termo de Referência DEA nº 462/2020, que 
instrui o processo nº 09/202.491/2020.
As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência 
e anexos correspondentes ou solicitar os mesmos via e-mail através dos correios eletrônicos: cotacaoservico01.
riosaude@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.
A solicitação do Termo de Referência e seus anexos para proposta feita pessoalmente ocorrerá na sede desta 
Coordenação de Aquisições, Contratos e Convênios no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 10h às 17h.
A entrega da proposta de preços e documentações deverá ser realizada até as 10:00 horas do dia 21/12/2020, 
estritamente na forma e condições definidas no Termo de Referência.

EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSÁUDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, através da Coordenação de Aquisições, Contratos 
e Convênios - S/PRE/DAF/CAC com Sede à Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras - Rio de Janeiro, 
RJ, torna público que realizará procedimento de cotação, destinado à contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de Manutenção de Grupo Motor Gerador a Diesel com fornecimento de combustível e 
peças, visando atender a Diversas Unidades Administradas pela RIOSAÚDE, em conformidade às especifica-
ções contidas no Termo de Referência nº 482/2020, que instrui o processo nº 09/201.823/2020.
As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência 
e anexos correspondentes ou solicitar os mesmos via e-mail através dos correios eletrônicos: cotacaoservico06.
riosaude@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.
A solicitação do Termo de Referência e seus anexos para proposta feita pessoalmente ocorrerá na sede desta 
Coordenação de Aquisições, Contratos e Convênios no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 10h 
às 17h.
A entrega da proposta de preços e documentações deverá ser realizada até as 11:00 horas do dia 22/12/2020, 
estritamente na forma e condições definidas no Termo de Referência.

EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSÁUDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, através da Coordenação de Aquisições, Contratos 
e Convênios - S/PRE/DAF/CAC com Sede à Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras - Rio de Janeiro, 
RJ, torna público que realizará procedimento de cotação, através de Registro de Preços, destinado à aquisição 
de Dieta Parenteral Manipulada para abastecer diversas unidades de saúde geridas pela RioSaúde, em 
conformidade às especificações contidas no Termo de Referência, que instrui o processo nº 09/201.903/2020.
As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência 
e anexos correspondentes ou solicitar os mesmos via e-mail através dos correios eletrônicos: cotacaoaquisicao7.
riosaude@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.
A solicitação do Termo de Referência e seus anexos para proposta feita pessoalmente ocorrerá na sede desta 
Coordenação de Aquisições, Contratos e Convênios no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 10h 
às 17h.
A entrega da proposta de preços e documentações deverá ser realizada até as 13:00 horas do dia 23/12/2020, 
estritamente na forma e condições definidas no Termo de Referência.

EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSÁUDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, através da Coordenação de Aquisições, Contratos 
e Convênios - S/PRE/DAF/CAC com Sede à Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ, 
torna público que realizará procedimento de cotação, através de Registro de Preços, destinado à aquisição de 
Medicamentos Grupo IV para abastecer diversas unidades de saúde geridas pela RioSaúde, em conformidade 
às especificações contidas no Termo de Referência, que instrui o processo nº 09/200.762/2020.
As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência 
e anexos correspondentes ou solicitar os mesmos via e-mail através do correio eletrônico: cotacaoaquisicao7.
riosaude@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.
A solicitação do Termo de Referência e seus anexos para proposta feita pessoalmente ocorrerá na sede desta 
Coordenação de Aquisições, Contratos e Convênios no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 10h 
às 17h.
A entrega da proposta de preços e documentações deverá ser realizada até as 13:00 horas do dia 23/12/2020, 
estritamente na forma e condições definidas no Termo de Referência.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
S E C R E T A R I A  D E  E D U C A Ç Ã O

_ _ _

ATO DA SECRETÁRIA
RETIFICAÇÃO

Fica retificado o Edital SME N.º 12, de 10 de dezembro de 2020, publicado DO Rio de 11/12/2020, p. 85.

Onde se lê:
7 O sorteio público das vagas constantes no item 5 deste Edital será realizado no dia 17 de dezembro de 2020, 
(...).
Leia-se:
7 O sorteio público das vagas constantes no item 5 deste Edital será realizado no dia 18 de dezembro de 2020, 
(...).

EXTRATO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME N° 0470/2020
O PREGOEIRO DA SME TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE,

ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA CONSTANTE 07/003147/2020
Às 10:30 horas do dia 10 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria P CVL/SUBSC No 344 de 22/09/2020, 
em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 
20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 070031472020, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão nº 0470/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de borrifador 
de água. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as 
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos 
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: BORRIFADOR
Descrição Complementar: BORRIFADOR, BORRIFADOR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo de lances: -
Quantidade: 3.205 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4,50 Situação: Cancelado no Julgamento

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 às 3:45:08
Código de Autenticação: 679feaa0


